AB60 SA ISANG PANAHON NG PANLABAN:
ALAMIN ANG IYONG MGA KARAPATAN
Si Donald Trump ay ipinanukalang mga nakamamanghang mga pagbabago sa patakaran sa imigrasyon sa
panahon ng kanyang unang dalawang linggo sa opisina. Ito ay hindi malinaw kung paano ang mga
pagbabagong ito ay magpe-play out sa kasanayan. Maraming maaaring gaganapin labag sa konstitusyon; ang
iba pa ay tumagal Congressional o iba pang mga pagkilos ng pamahalaan na ipatupad. Sa habang panahon, AB
60 ay nananatiling may bisa, at ang bawat aplikante ay dapat gumawa ng kanilang sariling mga desisyon
tungkol sa kung mag-aplay.

Ang pagsasagawa ng pinakamahusay na desisyon para sa iyo
AB 60 ay nagbago ng buhay sa buong California. Bilang ng Disyembre 2016, 822,000 mga tao ay
nakatanggap AB 60 mga lisensya. Iyan ay halos bilang maraming mga tao katulad sa populasyon ng
San Francisco! Maraming mga Taga-California ay ngayon na nagmamaneho kasama ang isang AB 60
lisensya upang matugunan ang kanilang batayang pangangailangan, tulad ng pagmamaneho ng
kanilang mga anak sa paaralan, nagmamaneho ng kanilang mga mahal sa buhay sa ospital at
pagpunta sa trabaho.
T: Ang AB 60 pa rin ang batas, ngayon na si Donald Trump ang Presidente?
S: Oo, AB 60 ay pa rin ang batas, at ang Department of Motor Vehicles (DMV) ay patuloy na iproseso
ang AB 60 na lisensya aplikasyon.
T: Mayroon na akong isang AB 60 lisensya. Ligtas ba ang aking inpormasyon?
S: May mga proteksiyon ng pagiging kumpidensyal at laban sa diskriminasyon sa lugar sa pamamagitan ng
umiiral na batas ng estado. Sa loob ng database lisensiya sa pagmamaneho ng California, ang AB 60 na mga
lisensya ay hindi na minarkahan naiiba mula sa iba pang mga lisensya ng California drayber. Ito ay
nangangahulugan na ICE o pagpapatupad ng batas ay hindi maaaring hanapin ang mga talaan para sa AB 60
mga may-hawak ng lisensya batay lamang sa ang katunayan na mayroon kang isang AB 60 lisensiya.
Tagapagtaguyod at organizer ay nagtatrabaho rin upang makita kung ang karagdagang proteksyon ay
maidagdag sa karagdagang pangalagaan ang impormasyon ng draybers lisensiya.

T: Ang impormasyong na ibibigay ko sa DMV kumpidensyal?
S: Ang mga dokumento na ibinigay mo sa DMV upang patunayan ang iyong pagkatao, pangalan,
paninirahan, at edad ay hindi isang pampublikong talaan. Ang DMV maaaring hindi ibunyag ang
impormasyon na ito, maliban kapag hiniling ng isang ahensya ng pagpapatupad ng batas bilang
bahagi ng isang pagsisiyasat, kabilang ang posibleng Immigration at Customs Enforcement (ICE).
DMV lamang maglalaan ang impormasyong ito sa ICE kung ang pederal na ahensiya ay na
naghahanap para sa isang partikular na tao bilang bahagi ng isang pagsisiyasat. Dagdag pa rito, AB 60
mga lisensya ay hindi minarkahan naiiba mula sa iba pang mga lisensya sa loob ng DMV database.
T: pagbabago ba ang panganib ng deportasyon sa ilalim ng Trump administrasyon?
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S: May marami pa rin hindi alam tungkol sa kung paano ang mga Eksekutib na Utos ay ipinatupad sa
kasanayan, ngunit si Trump ay mukhang gumagawa ng deportasyon prayoridad ng kanyang
administrasyon. Isang Eksekutib na Utos lubos na pinalawak ang "prayoridad pagpapatupad ng
imigrasyon," kung saan ay ang mga kategorya ng pamahalaan ang pag-target para sa deportasyon.
Ang kasalukuyang mga prayoridad sa pagpapatupad ay lubos na malawak, karagdagang gawing
kriminal imigrante at militarisasyon sa hangganan. Samakatuwid, ang anumang mga undokumented
kasapi ng komunidad ay potensyal na sa panganib, lalo na sa mga taong ay nagkaroon na bago
makipag-ugnayan sa pagpapatupad ng batas. Ang mga tagapagpatupad ng prayoridad ay kabilang sa
mga taong:
•
•
•
•
•
•
•

Anumang kriminal na pananalig;
Magkaroon ng isang nakabinbing kriminal na singil na hindi pa nalutas;
Nagawa sa isang bagay na maaaring humantong sa isang kriminal na pananagutan;
Nakarating na nakikibahagi sa pandaraya at panloloko sa harap ng isang ahensiya ng pamahalaan;
Magkaroon ng mga pampublikong benepisyo na "inabuso"
Nakabatay sa pangwakas na pagkakasunud-sunod ng pag-alis, ngunit hindi umalis sa Estados
Unidos;
Ay itinuring na sa pamamagitan ng isang opisyal ng imigrasyon na magdulot ng panganib sa
kaligtasan ng publiko o pambansang seguridad.

Bukod dito, undokumented na imigrante at mga takas ay nasa mas higit na panganib ng pagpigil at
pinabilis na pag-alis kung sila ay nasa Estados Unidos para sa mas mababa sa dalawang taon.
T: Ako ba ay nasa mas panganib para sa mag-aplay para sa isang lisensya ng AB 60
ngayon na si Donald Trump ang Pangulo?
S: Kahit na mag-aplay para sa isang AB 60 lisensya o hindi ay isang personal na desisyon. Higit
kailanman, ang mga bagong AB 60 aplikante ay kailangang timbangin ang mga benepisyo at mga
panganib ng hindi sa pagmamaneho, pagmamaneho nang walang lisensya, at nag-aaplay para sa
isang lisensya ng AB 60. Ito ay dahil sa pag-a-apply para sa at pagkuha ng isang lisensya ay ilagay ang
iyong pangalan at address sa ang mga talaan ng DMV, aling US Immigration at Customs Enforcement
(ICE) ay mapupuntahan kapag ito ay naghahanap para sa isang partikular na tao. Ang ICE ay
kailangang ilagay sa isang partikular na tanong at hindi malaya mag-scroll sa database.
Gayunman, sa pagmamaneho nang walang lisensya ngayon isang mas higit na panganib kaysa dati,
dahil "ang nagkasala ay gumaganap na bumubuo ng isang pasanin na kriminal na pagkakasala" ay
maaaring gumawa ng isang tao ng isang prayoridad pagpapatupad.
T: Ang AB 60 naglalaman ba ng proteksiyon mula sa diskriminasyon? Dahil ang AB 60
na lisensya ay may isang tanda, maaaring ito ay isang panganib para sa mga taong
gustong ilahad ang AB 60 lisensya sa pagpapatupad ng batas?
S: Ipinagbabawal ng batas ang estado o lokal na ahensiya ng pamahalaan, mga opisyal, o ang mga
programa na tumanggap ng mga pondo ng estado laban sa diskriminasyon laban sa isang tao dahil
siya may hawak o nagtatanghal ng isang AB 60 lisensya. Kabilang dito ang mga estado at lokal na mga
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opisyal ng pagpapatupad ng batas. Bukod pa rito, AB 60 ay tumutukoy na ito'y magiging isang
paglabag sa batas, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, isang paglabag sa Unruh Civil Rights Act,
pagkakaroon ng diskriminasyon laban sa isang indibidwal na humahawak o nagtatanghal lisensya sa
pagmamaneho sa AB 60. Upang masubaybayan ang mga potensyal na diskriminasyon, AB 60 ay
nangangailangan ng California Research Bureau magtitipon at magsumite ng isang ulat ng
Lehislatura at gobernador tungkol sa anumang mga insidente ng diskriminasyon na
pananampalatayang dulot sa mayhawak ng minarkahang mga lisensya.
Kung sa tingin mo ikaw ay diskrima laban sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas
dahil sa iyong AB 60 lisensya, mangyaring tumawag sa 415-621-2488 upang iulat ito.
Ipamuhay ang mga batas na laban sa diskriminasyon sa mga opisyal ng estado at lokal na
pamahalaan.Hindi sila ipagbawal ang diskriminasyon mula sa mga opisyal ng pederal. Dahil dito,
isang AB 60 lisensya ay maaaring gamitin laban sa iyo kung ipakita mo ito sa isang pederal na opisyal,
tulad ng isang opisyal ICE o isang opisyal ng TSA.
T: Anong "Malaman sa inyong karapatan," payo ang kailangan mo para sa mga
mayhawak ng lisensya ng AB 60?
S: Ikaw ay maaaring nasa panganib kapag nagtatanghal ng iyong AB 60 lisensya sa isang opisyal ng
pagpapatupad ng batas sa isa pang estado, depende sa mga batas at patakaran ng estado.
Huwag magtangka na gamitin ang iyong AB 60 upang ipasok ang mga pinagbabawal na lugar ng
pederal na mga pasilidad, pumasa sa pamamagitan ng TSA screening sa mga paliparan, o matiyak ang
iyong pagkakakilanlan sa pederal na batas pagpapatupad ng opisyal, kabilang ang mga Immigration
at Customs Enforcement (ICE) at Customs and Border Patrol (CBP).
Kapag pakikipag-usap sa o sa harap ng lokal o pagpapatupad ng batas ng estado kabilang ang pulis,
siyerip, at opisyal ng highway patrol kahit ano sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo - huwag
makipag-usap tungkol sa iyong katayuan sa imigrasyon, pagkamamamayan, kung kailan o ikaw ay
dumating sa US, o kung saan ka ipinanganak.
Para sa isang mas kumpletong Malaman Iyong Mga Karapatan impormasyon na may kaugnayan sa
AB 60 lisensya, mangyaring basahin ang dokumentong ito.
Inaanyayahan namin kayo na sumali ang Drive CA koalisyon ng pag-email
driverslicense@caimmigrant.org o pagbisita sa www.driveca.org.
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